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Algemeen 1 

Het koninkrijk Spanje is een land in het zuidwesten van Europa. Spanje grenst aan de 2 

landen Frankrijk, Andorra en Portugal en aan de Engelse kolonie Gibraltar. De munteenheid 3 

van Spanje is nu, net als in Nederland, de euro, maar vroeger was dat de peseta. De 4 

hoofdstad van Spanje is Madrid, een stad die midden in het land ligt.  5 

De grote steden 6 

Behalve Madrid zijn er nog veel meer grote steden in Spanje, maar in Madrid wonen de 7 

meeste mensen. Een overzichtje van de grootste steden en hun inwonersaantallen vind je 8 

hier: 9 

 

Tabel 1 

 Stad Aantal inwoners 

1. Madrid 3.213.271 

2. Barcelona 1.615.908 

3. Valencia 807.200 

4. Sevilla 699.759 

5. Malaga 566.447 

6. Las Palmas 381.123 

7. Córdoba 325.453 

 

Eten en drinken 10 

De Spaanse keuken is heel gevarieerd. Typisch Spaanse producten zijn de vele 11 

worstsoorten, zoals chorizo en jamón serrano, Spaanse kazen, peulvruchten, rijst en vele 12 

verschillende zoetigheden. Bekende gerechten zijn de Spaanse tortilla, een soort 13 

envelopjes, gevuld met groente en vlees, paella, een gerecht met rijst en vis, en gazpacho, 14 

koude tomatensoep. Daarnaast wordt er in Spanje veel tapas gegeten. Dit zijn allerlei kleine 15 

hapjes die worden gegeten als lunch of diner.  16 

Spanje staat, naast het eten, ook bekend om de heerlijke zomerse drankjes. De 17 

bekendste hiervan is sangria, een mix van zoete rode wijn, vruchtensap en verse vruchtjes. 18 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Sangria_en_Barcelona_-_Katherine_Price.jpg
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Sangria kan ook gedronken worden met frisdrank in plaats van wijn. Daardoor is het ook bij 19 

kinderen populair.  20 

De Spaanse eetcultuur is op een paar punten heel anders dan de ____1____. Het 21 

grootste verschil is dat er in Spanje twee keer per dag warm wordt gegeten, zowel bij de 22 

lunch als bij het diner. Bovendien is het in Spanje heel gewoon om daarbij een glaasje wijn 23 

te drinken. Tenslotte gaan mensen in Spanje veel vaker uit eten dan wij in Nederland: soms 24 

wel vier of vijf keer per week!  25 

 

Het klimaat 26 

Spanje heeft een heel onregelmatig landschap. Er zijn hoge bergen, maar ook gebieden 27 

waar het land juist heel vlak is. Dit zorgt ervoor dat Spanje veel verschillende klimaten 28 

heeft. Aan de zuid- en westkust heerst het Middellandse zeeklimaat, met hete zomers en 29 

zachte winters. In het midden van het land is er een woestijnklimaat, met extreem hete 30 

zomers en bijna geen regen. Aan de noordelijke kust heerst dan weer een zeeklimaat, met 31 

koele zomers, zachte winters en heel veel regen.  32 

 In deze tabel zie je de gemiddelde maximale temperatuur in Madrid, de hoofdstad 33 

van Spanje, door het jaar heen: 34 

 

Tabel 2 

 Gemiddelde 

temperatuur (Celcius) 

Aantal uren 

zon per dag 

Aantal dagen 

regen 

Januari 10 4 11 

Februari 12 5 11 

Maart 15 6 10 

April 18 7 11 

Mei 22 9 9 

Juni 28 10 6 

Juli 32 11 3 

Augustus 32 11 4 

September 27 8 6 

Oktober 21 6 9 

November 14 5 11 

December 10 4 11 

 

Veel mensen boeken jaarlijks een reisje naar Spanje. Voor hen is Spanje een ideaal 35 

vakantieland, vanwege het lekkere eten en het warme klimaat.  36 

 

 

 

 

Auteur: Laura van Leeuwen 
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Naam: …………………………………………. 

 

 

Vragen bij oefentekst 2 

 

1. Welke titel zou het best boven deze tekst passen? 

 

A. De Spaanse mensen 

B. Eten en drinken in Spanje 

C. Het Spaanse klimaat 

D. Spanje 

 

2. Wat voor een staatshoofd heeft Spanje? 

  

A. een koning 

B. een president 

C. een keizer 

D. een minister 

 

3. Welke munteenheid had Spanje vroeger? 

 

A. de euro 

B. de gulden 

C. de dollar 

D. de peseta 

 

4. Uit hoeveel paragrafen bestaat deze tekst? 

 

A. Uit drie paragrafen. 

B. Uit vier paragrafen. 

C. Uit vijf paragrafen. 

D. Uit zes paragrafen. 

 

5. Bekijk tabel 1. Welke steden hebben minder inwoners dan Malaga? 

 

A.  Sevilla en Las Palmas 

B. Madrid en Barcelona 

C. Valencia en Sevilla 

D. Las Palmas en Córdoba 

 

6. Welk woord past het best op plaats 1? 

  

A. Catalaanse 

B. Mexicaanse 

C. Nederlandse 

D. Noorse 
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7.  Waarom heeft de schrijver sommige woorden in de tekst schuingedrukt? 

 

A.  Dat zijn belangrijke woorden.  

B. Dat zijn onbelangrijke woorden. 

C. Dat zijn Spaanse woorden.  

D. Dat zijn Spaanse gerechten. 

 

8. Wat is paella? (r. 14) 

 

A. een soort worst 

B. envelopjes gevuld met groente en vlees 

C. een Spaans drankje  

D. een gerecht met rijst en vis  

 

9.  Welke zin is waar? 

 

A. Barcelona is de stad met de meeste inwoners. 

B. Spanjaarden drinken geen wijn bij het eten. 

C. De winters in Spanje zijn ijzig koud. 

D. In Spanje eten ze op een dag twee keer warm. 

 

10. Lees: Sangria kan … van wijn. (r. 19) 

En: Daardoor is … kinderen populair. (r. 19 en 20).  

 Wat hebben deze twee zinnen met elkaar te maken?   

 

A. De tweede zin geeft uitleg bij de eerste zin. 

B. De tweede zin geeft een voorbeeld bij de eerste zin. 

C. De tweede zin geeft het gevolg van de eerste zin.  

D. De tweede zin geeft een tegenstelling van de eerste zin. 

 

11. Lees: Spanje heeft … veel regen. (r. 26 t/m 32). 

 Welke zin omschrijft dit stukje het best?  

 

A. Spanje heeft drie verschillende klimaten: een Middellandse zeeklimaat, een 

woestijnklimaat en een zeeklimaat. 

B. Spanje heeft veel verschillende klimaten. 

C. Spanje heeft hoge bergen, maar ook vlakke delen. 

D. In Spanje is het op sommige plaatsen heel heet met weinig regen, maar op 

andere plaatsen regent het juist veel.  

 

12. Zoek de eerste zin. 

 

A. Geen wonder dat veel mensen ervoor strijden om het stierenvechten te 

verbieden. 

B. Spanje staat bekend om het stierenvechten. 

C. De stier wordt uitgeput en tot slot op brute wijze vermoord. 

D. Een stierenvechter met een rode lap daagt hierbij een woeste stier uit in een 

arena. 
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13. Bekijk tabel 2. In welke maanden schijnt de zon het meest? 

 

A.  januari en februari 

B. november en december 

C. juli en augustus 

D. mei en juni 

 

14. Bekijk tabel 2. In welke maand regent het het minst? 

 

A. december 

B. januari 

C. juli 

D. augustus 

 

15.  Bekijk tabel 2. Wat is niet waar? 

 

A. In april is het gemiddelde temperatuur 18 Celcius. 

B. In de maand januari schijnt de zon per dag gemiddeld 4 uur. 

C. In januari schijnt de zon 4 uur, de rest van de maand is het bewolkt. 

D. Juli is de maand met de minste regen. 

 

16. Waar begint en eindigt de kern van deze tekst?   

 

A. De kern begint op regel 1 en eindigt op regel 36. 

B. De kern begint op regel 6 en eindigt vóór regel 35. 

C. De kern begint op regel 10 en eindigt vóór regel 35. 

D. De kern begint op regel 6 en eindigt op regel 25. 

 

17. Zoek de laatste zin. 

 

A. Het is zelfs zo dat de meeste Spaanstaligen in Amerika wonen. 

B. Best moeilijk dus om als Nederlander Spaans te leren spreken. 

C. Dat komt omdat Zuid- en Midden-Amerika voor een groot deel Spaanstalig zijn. 

D. Spaans wordt niet alleen in Spanje gesproken. 

E. Maar Spaanse sprekers spreken de ‘v’ uit als ‘b’. 

 

18. Lees: Voor hen … warme klimaat. (r. 35 en 36)  

Wat vertelt het woord ‘vanwege’ je? 

 

A. Er volgt een reden. 

B. Er volgt een gevolg. 

C. Er volgt een tegenstelling. 

D. Er volgt een oplossing. 
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19. Lees: Veel mensen … warme klimaat. (r. 35 en 36) 

Wat doet de auteur hier?  

 

A. Zij trekt een conclusie. 

B. Zij geeft haar mening. 

C. Zij geeft een advies. 

D. Zij stelt dat Spanje het ideale vakantieland is. 

 

20. Waarom heeft de auteur deze tekst vooral geschreven? 

 

A.  De auteur probeert een vakantie naar Spanje te verkopen. 

B. De auteur wil informatie geven over Spanje. 

C. De auteur wil een spannend verhaal vertellen over Spanje.  

D. De auteur wil iedereen laten weten wat zij van Spanje vindt.  


